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1. Indledning 

I 2021 fyldes medierne med debatter om juridisk kønsskifte ned til 10-årsalderen, demonstrationer til fordel 

for køn- og seksualundervisning, MeToo-debatten og en ny samtykkelov. Det kan være svært at finde et 

fælles standpunkt i disse, men de har dog en fællesnævner i køn. Som lærerstuderende har jeg også mødt 

debatterne i mine praktikker, og som kommende lærer er det svært ikke at overveje folkeskolens rolle. Men 

hvordan forholder folkeskolen sig til dette? 

Folkeskolens formål lyder således: ”folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der […] fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling” (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2006). Den skal ”skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 

[…] får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” samt ”forberede eleverne til 

medansvar, rettigheder […] i et samfund med frihed. Skolens virke skal derfor være præget af [...] ligeværd” 

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2006). Disse punkter kan implicit relatere sig til begrebet køn. Formålet 

må derfor også være at udvikle alsidige kønsopfattelser, give eleverne tillid til egne muligheder på tværs af 

køn, give eleverne baggrund for at tage stilling til samfundet og kønsdebatten samt forberede elever til 

medansvar i et frit samfund. Skolens virke skal dermed være præget af ligeværd, også mellem køn. 

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en artikel, som netop søger at redegøre for 

kønsproblematikker relateret til folkeskolen. Danske unges uddannelsesvalg er præget af kønsbundne 

søgemønstre, hvor piger ifølge artiklen ofte vælger ”bløde”, velfærdsrettede uddannelser, og drenge ofte 

vælger ”hårde”, tekniske uddannelser. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er det spild af potentiale. 

Derfor mener Børne- og Undervisningsministeriet, at vi bør undersøge, hvor kønsstereotype normer og 

forventninger kommer til udtryk i vores uddannelsessystem (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020). 

Dette gælder naturligvis også folkeskolen. 

Køn kan betragtes og forstås på mange måder. Det kan betragtes som noget, vi fødes med, og som kan 

give visse fordele og ulemper i et samfund og i skolen. Men det kan også betragtes som noget, der skabes i 

de samfundsstrukturer, og dermed skolestrukturer, vi har i Danmark. Derfor er det også relevant at 

undersøge hvordan skolen, læreren og eleverne påvirkes af dette. Med udgangspunkt i disse overvejelser har 

jeg udformet et lærerfagligt problemfelt, som præciseres i det følgende afsnit.  

1.1 Projektets problemfelt og fokusering 

Som nævnt ovenfor er køn et omdiskuteret emne. Disse debatter har også fyldt i folkeskolen, og er dermed 

noget, jeg har oplevet gennem mine tre praktikker under uddannelsen. Dette vækkede min interesse og 

nysgerrighed, som dermed blev mit grundlag for projektet. Med udgangspunkt i dette er der udformet 

følgende lærerfaglige problemformulering: 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



(268647)  BA: Skolens kønsmangfoldighed  VIA University College 
Anna Storm Andersen 10/5 - 2021 Vejleder: Birgit Mogensen 

Hvordan kan kønsnormativitet hos læreren påvirke elevernes selvopfattelse og motivation, og 

hvordan kan læreren praktisere en kønsmangfoldig undervisning med fokus på den enkelte elevs 

deltagelse i fællesskabet? 

Ovenstående problemfelt fokuserer på køn i forbindelse med folkeskolen. Køn er et bredt begreb med mange 

forskellige holdninger og hvor mange forskellige områder er implementeret, hvorfor en indsnævring af 

temaet er nødvendigt. Projektet har til formål at undersøge lærernes rolle i ovenstående 

problemformulering, og har derfor ikke særskilt fokus på elevernes individuelle perspektiver.  

1.2 Læsevejledning til projektet 

Projektet søger at belyse, hvordan normative kønsopfattelser i samfundet og hos læreren kan påvirke 

elevernes læring og udvikling. Dette finder jeg interessant, da køn er et gennemgående tema i medierne. I 

projektets første del blev dette fremlagt i form af en indledning og dertil hørende problemformulering. 

Projektets anden del har fokus på det metodiske og empiriske grundlag. Derfor redegøres der for projektets 

videnskabsteoretiske afsæt, en hermeneutisk og konstruktivistisk tænkning, som danner baggrund for hele 

projektets udførelse. I afsnittet fremsættes ydermere projektets undersøgelsesdesign, hvori den indsamlede 

empiri gennemgås og udledes i forskellige temaer. Disse behandles i en empirianalyse, hvor temaerne 

sammenfattes. Dernæst diskuteres projektets metodekritik. Som afslutning præsenteres en afklaring af 

begrebet køn, som rummer en biologisk og en social forståelse af begrebet. I projektets tredje del foretages 

det analyserende og teoretiske afsæt. Tredje del indeholder derfor en gennemgang af, hvordan køn kan 

anskues som et cirkulært system. Derudover er selve analysen opbygget omkring de temaer, der udledes i 

empirianalysen, og som danner grundlaget for systemet. Første tema omhandler skolens rammer, og i denne 

del undersøges skolens lovmæssige grundlag og køn i et inkluderende perspektiv. Disse opsamles og 

sammenholdes med empiriske resultater. Andet tema omhandler lærerens sprog og adfærd, og i denne del 

undersøges begreberne attribuering samt talehandlingsteori, som sammenholdes med projektets empiriske 

resultater. Det tredje tema, elevernes selvopfattelse og motivation, redegør for og analyserer begreberne 

selvopfattelse og motivation i relation til problemformuleringen og de empiriske resultater. Analysen 

sammenfattes og afrundes i et fjerde afsnit, en køn opsamling, hvor de tre tidligere temaer kobles sammen. 

Derefter præsenteres et praksisinitiativ, som forslag på løsningen af problemformuleringen. Denne er 

udviklet med baggrund i de empiriske resultater og analysens hovedpointer. Dernæst foretages kritiske 

forbehold, som bør nævnes i relation til emnet. Afslutningsvist forsøger projektet at konkludere, på baggrund 

af de fundne resultater og analysen, på projektets problemformulering. Denne opfølges af en 

perspektivering. Det er vigtigt at pointere, at alle medvirkende personer, klasser og skoler er anonymiseret, 
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og har derfor fået tildelt fiktive navne, med undtagelse af et interview med Anna fra KØN, som er indforstået 

med sin medvirken i projektet. Ydermere vil citater fremkomme i oprindelig form. 

2. Projektets metodiske overvejelser 

Følgende afsnit redegør for projektets videnskabsteoretiske afsæt, som danner baggrund for valg af metode, 

lærerfaglig teori og analyse. Dernæst redegøres der for anvendte metoder til indsamling og bearbejdelse af 

empiri. Efterfølgende præsenteres empirien, og der opsamles relevante temaer. Empirien analyseres under 

empirianalyse, og her sammenholdes og opsummeres førnævnte temaer i en række punkter, som senere 

danner baggrund for projektets analysedel. Dernæst diskuteres projektets metodekritik. Afslutningsvist 

redegøres der for begrebet køn.  

2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Projektet er problemorienteret og søger dermed at løse et problemfelt, hvorfor det er nødvendigt med en 

redegørelse af projektets videnskabsteoretiske afsæt. Dette afsnit har til formål, at redegøre for hvad 

videnskab er og bør være i relation til problemfeltet, samt hvordan dette er anskuet i forhold til projektet. 

Videnskabsteorien danner sammenhæng mellem problemfelt, metoder til indsamling og analyse af empiri 

samt valgte lærerfaglige teoretiske afsæt til belysning af de empiriske resultater (Brinkkjær & Høyen, 2011). 

Projektets teoretiske grundlag og den indsamlede empiri, har til formål at undersøge ovenstående 

problemformulering. I praktikken observerede jeg en række situationer, som skabte en øget interesse for 

området, og dannede baggrunden for dette projekt. Her fandt jeg nyere forskning, som dernæst dannede 

baggrund for udarbejdelsen af et spørgeskema. Jeg valgte denne metode med henblik på at undersøge 

lærernes opfattelser af køn. Deltagernes besvarelser udviklede dermed min egen forståelse af mine 

oplevelser, som igen bidrog til en større forståelse for besvarelserne i spørgeskemaet. Dette er blot et 

eksempel på, hvordan der i projektet er benyttet hermeneutik i forståelsen af viden. Projektet søger derfor 

at bevæge sig i en tolkningsproces mellem del og helhed, hvor der dannes en forståelse af helheden, som 

igen påvirker delene. Dermed opstår der en gensidig påvirkning mellem del og helhed. Denne fremgang og 

videnskabsteoretiske metode understøtter en induktiv tilgang, hvor jeg undersøger forskellig empiri, og ud 

fra dette, udleder en generel sammenhæng (Brinkkjær & Høyen, 2011).  

Viden anses ydermere, i dette projekt, som værende subjektiv fremfor objektiv. Derfor er der benyttet 

konstruktivisme til valg af metode samt indsamling og vurdering af empiri. Konstruktivisme omfatter de 

konstruktive forståelsesrammer, som danner vores forståelse af verden. Viden anses derfor som konstrueret 

og består af alt i den menneskelige bevidsthed. Da forståelsen af verden er en menneskeskabt konstruktion, 

fokuserer projektet derfor på at undersøge disse forståelser (Brinkkjær & Høyen, 2011). 
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2.2 Metoder til empiriindsamling og projektets undersøgelsesdesign 

Med baggrund i projektets videnskabsteoretiske afsæt har det i projektet været nødvendigt at benytte flere 

metoder til belysning af problemfeltet. Docent Thomas Thyrring Engsig redegør for forskellige mixed-

methods undersøgelsestyper. Projektets undersøgelsesdesign kan relatere sig til en komplementær tilgang, 

hvor resultater fra forskellige metoder bruges til at udvide den samlede forståelse. Ydermere er projektets 

undersøgelsesdesign udviklet som værende et undersøgende sekventielt design, som søger at skabe viden 

om fænomenet køn. Kvalitative og kvantitative metoder integreres gennem både metodeintegration, hvor 

resultater fra en undersøgelse leder videre til en anden, samt analyseintegration, hvor undersøgelsernes 

forskellige resultater sammenfattes til en række relevante temaer, hvilket gennemgås i empirianalysen 

(Engsig, 2017). 

I mine tre praktikforløb på læreruddannelsen har jeg, i relation til køn, oplevet forvirring, konflikter og 

samtaler blandt lærerne. Med en hermeneutisk forståelse af viden, valgte jeg at beskrive en af mine 

oplevelser i en oplevelsesbeskrivelse. Med udgangspunkt i mine egne oplevelser, undersøgte jeg, om der var 

udviklet relevant forskning og undersøgelser om emnet. Jeg fandt to relevante forskningsforsøg, et 

internationalt og et nationalt. Med udgangspunkt i disse resultater, udformede jeg et spørgeskema til lærere, 

hvor jeg søgte at redegøre for forskellige læreres opfattelser af køn. Dermed kunne jeg udvide min egen 

forståelse for begrebet. Dette blev suppleret med forskellig relevant lærerfaglig teori, som gav mig en bedre 

forståelse af mine egne oplevelser og handlinger. Spørgeskemaets besvarelser udvidede og understøttede 

min daværende viden og forståelse for problemformuleringen. Jeg valgte afslutningsvist at interviewe to 

fagligt relevante personer, som kunne supplere min daværende forståelse. På denne baggrund kan al 

nedenstående empiri anses som dele i en hermeneutisk tænkning. 

2.2.1 Oplevelsesbeskrivelse: Er det fordi vi er drenge? 

Oplevelsesbeskrivelser har til formål at forme et øjebliksbillede, som dernæst kan analyseres. Det er vigtigt 

at nævne, at beskrivelsen udelukkende er baseret på min subjektive oplevelse af en given situation.  

Det er en mandag eftermiddag i danskundervisningen i 7.A. Eleverne har fået en opgave, som de skal 

udføre selvstændigt, og jeg går rundt i cirkler i klasserummet. Der er småsnak. En hyggelig summen af elever 

der arbejder effektivt med opgaven. Jeg kigger over skulderen på to piger, og roser deres tegning, inden mine 

ben forsætter deres vante rute. Jeg stopper foran to drenge, som sidder og småsnakker om opgaven. Jeg 

kigger på deres tegninger og tekster, og tænker for mig selv at de tegner rigtig flot. ”Det er en flot tegning, 

Caspar” siger jeg og smiler. Caspar kigger irriteret på mig, og svarer: ”Tak, men nu er det altså tiende gang 

du står her. Hvorfor stopper du altid ved os?”, han nikker rundt til gruppen af drenge. Jeg bliver overrasket og 

får ikke svaret, så Caspar forsætter: ”er det fordi vi er drenge? Du stopper altid her hvor vi sidder, er det fordi 

vi er drenge og larmer mere eller hvad”? 
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2.2.2 Nyere forskning om køn 

I 2016 udkom den videnskabelige undersøgelse ”Understanding Factors that Shape Gender Attitudes in Early 

Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review”. Undersøgelsen blev foretaget af professorer 

Anna Kågesten, Susannah Gibbs, Robert Wm Blum, Caroline Moreau, Venkatraman Chandra-Mouli, Ann 

Herbert og Avni Amin. Den havde til formål at undersøge samt kortlægge faktorer der påvirker og former 

personlige opfattelser og overbevisninger af kønsnormer (oversat: gender attitudes) ved unge i alderen 10-

14 år i forskellige kulturer verden over. Der er foretaget 82 studier, bestående af kvantitative, kvalitative og 

mixed-methods undersøgelser, som er udført i 29 lande. Der kan udledes følgende temaer:  

• Unge i alderen 10-14 (på tværs af kulturer) optager kønnede normer som opretholder 

kønsforskelle. 

• Forældre, jævnaldrende og skolen former forestillinger og forstærker kønsstereotype normer. 

(Kågesten et al., 2016) 

I 2021 udgav Sex og Samfund rapporten ”Lige køn leger bedst”. Rapporten havde til formål at undersøge 

kønsnormer og kønsidealer i forhold til unges trivsel, og består af en spørgeskemaundersøgelse til forældre 

samt kvalitative interviews med børn, unge, eksperter og forskere i køn. Rapporten konkluderer, at køn har 

stor betydning for børn og unge. Den fokuserer på en række temaer, som er afgørende for unges 

kønsopfattelser, hvoraf følgende er relevante for projektet: 

• Flere unge i undersøgelsen har oplevet ikke at kunne leve op til forventningen om deres køn. 

• Normer for køn påvirker unges valg af uddannelse og sociale fællesskaber. 

(Sex og Samfund, 2021) 

2.2.3 Spørgeskema til lærere 

Jeg udviklede et kvantitativt spørgeskema, som havde til formål, at undersøge hvordan læreren opfatter og 

forstår køn i folkeskolen. Uddrag fra skemaet kan ses i bilag 1. Spørgeskemaet kan anses for at være 

metodetrianguleret, da det består af både kvalitative og kvantitative spørgsmål. Den kvantitative metode 

giver et statistisk overblik over forskellige opfattelser på tværs af fagkombinationer, køn, aldre og geografi. 

Dette er suppleret med kvalitative spørgsmål, som dermed giver lærerne mulighed for at komme med 

uddybelser til de kvantitative spørgsmål. De 56 indsamlede besvarelser bestod af både folkeskole-, 

privatskole-, efterskole-, friskole- og specialskolelærere, hvoraf 76,8% af alle besvarelserne er foretaget af 

folkeskolelærere. Undersøgelsens resultater kan udledes i følgende temaer:  

• Lærerne har forskellige definitioner af køn, men mange anser køn som biologisk betinget.  

• Lærerne er ikke bevidste om, at de forskelsbehandler kønnene, og de bruger kønnede udtryk.  
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• Kønsoplysning foregår primært i uge 6 eller biologiundervisningen, og det er forskelligt fra skole til 

skole, hvem der har ansvaret for denne undervisning. 

2.2.4 Kvalitative interviews 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i en række interviews. Disse semistrukturerede interviews er baseret på 

kvalitative undersøgelser, som har til formål at undersøge holdninger til køn. Interviewene har afsæt i 

tidligere empiriske undersøgelser, og søger derfor at supplere disse med mere uddybende spørgsmål. Begge 

interviews er blevet transskriberet i relevante passager, hvor kontekst, spørgsmål og efterfølgende samtale 

er transskriberet. Disse kan ses i henholdsvis bilag 2 og bilag 3. 

Interview med Tina 

Tina er lærer i folkeskolen, og underviser i historie og religion. Denne lærer besvarede mit spørgeskema, og 

indvilligede i et opfølgende interview. Et uddrag af interviewet kan ses i bilag 2, og der kan udledes følgende 

temaer:  

• Lærerne er ikke oplyste om køn. 

• Folkeskolen praktiserer en snæver og normativ kønsforståelse. 

• Der snakkes kun om køn i relation til konflikter og problemer, og her bruges køn som forklaring. 

Interview med Anna fra KØN 

Jeg valgte at kontakte Anna fra KØN - Gender Museum Danmark. Hun er formidlingsinspektør og ansvarlig 

for museets skoleformidling. Uddrag af interviewet kan ses i bilag 3, og der kan udledes følgende temaer:  

• Oplevelsen af køn er for simpel og snæver. 

• Kønnene opdrages og behandles forskelligt, hvilket skaber ulighed senere i livet. 

• Det kræver en indsats af folkeskolelæreren at ændre normerne. 

2.3 Empirianalyse 

Ovenstående empiriske undersøgelser kan sammenholdes i en analyse, hvor der er fokus på at analysere og 

identificere relevante temaer på tværs af empirien. Ovenstående empiri kan konkludere, at unge optager og 

fastholder kønnede normer, som opretholder kønsforskelle. Dette understøttes af både den internationale 

og nationale undersøgelse. Derudover nævnes det i disse undersøgelser, at læreren også præger elevernes 

kønsopfattelser. Ydermere viser både spørgeskemaet og de to interviews, hvordan mange lærere ikke er 

bevidste om måden, de behandler køn på. Dette skyldes især lærernes forskellige opfattelser af køn, og 

herunder at mange er præget af en biologisk forståelse. Derudover er de ikke oplyst om normer i 

klasserummet. Dermed er det relevant at undersøge, hvordan skolen og læreren skaber og understøtter 

kønsnormativitet, samt hvordan og hvorfor unge optager disse kønnede normer. Derfor vil analysen være 
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opbygget efter en tredeling af skolen, læreren og eleven: skolens rammer, lærerens sprog og adfærd samt 

elevernes selvopfattelse og motivation. Der skabes en forståelse af, hvordan læreren præges af skolen samt 

hvordan læreren præger eleverne. Dermed fungerer læreren som bindeled mellem skolen og eleverne, og 

bliver kardinalpunktet for videre undersøgelse.  

2.3.1 Metodekritik 

Ovenstående empiriske undersøgelser vurderes med udgangspunkt i adjunkt Carsten Kronborg Baks kriterier 

for vurdering af kvalitativ forskning, samt professor David Reimer og postdoc Bent Sortkærs kriterier for 

vurdering af kvantitativ forskning. I disse vurderinger er især to begreber relevante: reliabilitet og validitet. 

Ydermere vil spørgeskemaets repræsentativitet vurderes. Undersøgelserne vurderes samlet, da 

kombinationen af forskellige metoder er vigtig for projektets videre undersøgelse. Derfor omhandler validitet 

operationaliseringen af begrebet køn samt resultaternes gyldighed og korrekthed, mens reliabilitet vurderer 

spørgsmålenes type og pålideligheden af interviewerens udførelse og transskribering. Repræsentativitet 

vurderer hvorvidt spørgeskemaundersøgelsen er repræsentativ (Bak, 2017; Reimer & Sortkær, 2017). 

Min subjektive forståelse af og erfaring med køn påvirker udformningen af spørgsmål til empiri samt 

transskribering af denne, hvorved undersøgelsernes reliabilitet påvirkes. Reliabiliteten påvirkes derved af de 

konstruktive forståelsesrammer, jeg har om køn. Der er taget højde for dette ved at udforme åbne og brede 

spørgsmål i alle undersøgelserne. I spørgeskemaundersøgelsen udformede jeg ydermere både kvalitative og 

kvantitative spørgsmål, for at understøtte reliabiliteten i besvarelserne. De åbne og brede spørgsmål præger 

dog undersøgelsernes validitet, da nogle spørgsmål derved kan medføre forskellige forståelser. Validiteten 

er ydermere præget af kønsbegrebets kompleksitet, da operationaliseringen er besværliggjort. Dermed 

forsøgte jeg at give respondenterne i både interviewsituationer og spørgeskemaet mulighed for at uddybe 

deres besvarelser, hvilket bidrager til en højere grad af validitet. Gældende for både validiteten og 

reliabiliteten bør det ikke udelukkes, at jeg har været særlig opmærksom på besvarelser med direkte 

forbindelse til min egen problemformulering i projektet. Afslutningsvist kan repræsentativiteten også 

undersøges, da projektet søger at redegøre for generelle folkeskolelæreres holdning og forståelse af køn. Jeg 

havde mange overvejelser i forbindelse med offentliggørelsen og uddeling af spørgeskemaundersøgelsen, 

men offentliggjorde denne på sociale medier, da jeg vurderede, at jeg derigennem kunne få et bredt udsnit 

af forskellige lærere. Spørgeskemaundersøgelsen kan i denne sammenhæng anses som en tilfældigt udvalgt 

stikprøve, som dermed er udtryk for danske læreres generelle forståelse af kønsbegrebet.  

2.3.2 Begrebsafklaring: Kønsforståelser på tværs 

Køn er et bredt begreb med mange forskellige betydninger. Det er dog tydeligt i den indsamlede empiri, at 

mange lærere har en biologisk opfattelse af køn, eksempelvis svarede 52,7% af deltagerne, at køn er biologi, 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



(268647)  BA: Skolens kønsmangfoldighed  VIA University College 
Anna Storm Andersen 10/5 - 2021 Vejleder: Birgit Mogensen 

og 47% svarede, at køn er to ting: mænd/drenge og kvinder/piger (bilag 1). Hertil fulgte udtalelser om køn, 

som eksempelvis: ”køn er den biologiske kode du som menneske har og er født med” og ”det som du føler 

dig som. Men samtidig må man også indimellem sande, at der er ting i vores biologi, som vi ikke kan gøre 

noget ved” (bilag 1). Dette skildrer derfor, at lærerne grundlæggende forstår køn som biologisk betinget. 

Dermed er det nødvendigt med en klar begrebsafklaring af køn for projektet. Denne afklaring har afsæt i en 

biologisk og en social forståelse af køn, og vil uddybes i de følgende afsnit.  

Biologisk forståelse af køn 

I en biologisk kontekst skelnes der ofte mellem to køn: mand og kvinde. Disse to kategorier er forskellige på 

en række punkter, heriblandt at de har forskellige genitalier og forskellige mængde kønshormoner. Begge 

køn producerer samme typer af kønshormoner i deres genitalier, hvorimod mængden af disse varierer. 

Manden producerer overvejende mest testosteron og vassopresin, som bidrager til øget konkurrencelyst og 

kan udløse aggressiv adfærd, mens kvinden producerer overvejende mest østrogen og oxytocin, som er 

hormoner med beroligende og antiagressiv effekt (Hart, 2011). 

Kønsforsker Christian Gerlach har undersøgt i hvor høj grad hormonsammensætninger påvirker 

kønnenes ageren og indlæring. Han påpeger dog, at der er en række udfordringer forbundet med 

kønsforskning, som ofte påvirker udfaldet. Derfor er det svært at skelne mellem, om det er biologi eller kultur, 

der er årsag til bestemte adfærdsmønstre. Gerlach pointerer ydermere, at der ikke er belæg for, at kønnene 

har kognitive forskelle, og dermed lærer forskelligt (Gerlach, 2017; Krøjer, 2014). Grundlæggende betyder 

dette, at der er større variation i indlæringen hos det enkelte køn end mellem de to køn.  

Social forståelse af køn  

Ovenstående har redegjort for den biologiske opfattelse af køn, som dermed danner grundlag for, hvordan 

nogle mennesker tillægger køn forskellige egenskaber og behandler disse forskelligt. Dog er mange af 

lærerne i spørgeskemaet ikke bevidste om at de forskelsbehandler kønnene, samt hvordan eller hvorfor de 

har forskellige forventninger til de to køn, hvilket bliver diskuteret yderligere i analysen. For at kunne forstå 

hvordan en biologisk opfattelse af køn præger menneskers holdning til køn, er det nødvendigt med en 

redegørelse af socialkonstruktionismen. 

Lektor Gerd Christensen og Nanna Koch Hansen, Ph.d., har redegjort for socialkonstruktionisme 

således: ”at intet af det, vi regner for virkeligt, kan betragtes uafhængigt af den sociale kontekst, hvori det 

indgår” (Hansen & Christensen, 2015, s. 5). Derfor kan man med fordel benytte et socialkonstruktionistisk 

perspektiv i anskuelsen af køn, da heller ikke køn kan betragtes uafhængigt at den sociale kontekst, hvori det 

indgår. Dermed kan et socialt køn anses som et produkt af kønnets historie og baggrund, herunder også som 

produkt af en biologisk forståelse af køn. I forbindelse med dette, redegør lektorer Tekla Canger og Lone Bæk 
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Brønsted for en socialisationsteoretisk kønsforståelse. De beskriver begrebet socialisering således: 

”socialisering handler om, hvordan mennesker præger og præges af de normer og værdier, der er 

karakteristiske for det samfund, den kultur eller gruppe, som de tilhører” (Brønsted & Canger, 2016, s. 46). 

Grundlæggende mener Canger og Brønsted derfor, at køn er noget, mennesker socialiseres til.  

Opsamling 

Fremadrettet vil projektet henvise til to kønsforståelser: kønsnormativitet og kønsmangfoldighed. 

Kønsnormativitet indbefatter at køn er to ting, drenge og piger, og at disse har forskellige kvaliteter og 

adfærd. Dette relaterer sig til ovenstående biologiske opfattelse af køn, samt hvordan dette præger den 

måde, læreren socialiserer køn på. Kønsmangfoldighed henviser til køn som værende et bredt og alsidigt 

begreb, der rummer mange typer adfærd på tværs af elevernes biologiske køn. 

3. Teoretisk og analytisk afsæt 

Ovenstående empiriske og teoretiske afsæt danner baggrund for, hvilke forståelser af køn der gør sig 

gældende i det empiriske materiale. Med udgangspunkt i dette, vil følgende analyse derfor fokusere på tre 

temaer, som bidrager til en større forståelse af problemfeltet: skolens 

rammer, lærerens sprog og adfærd samt elevernes selvopfattelse. 

Projektet er skabt med en hermeneutisk bearbejdning af det 

empiriske materiale og de valgte teorier. Dermed har enkelte 

dele i det empiriske materiale og det teoretiske afsæt, 

bidraget til en større forståelse for helheden. Det er med 

denne hermeneutiske tænkning in mente at analysen er 

udviklet. Det følgende afsnit vil redegøre for, hvordan de 

tidligere nævnte temaer kan anskues som en del af et cirkulært 

kønssystem. 

Køn kan forstås i et cirkulært system, da alle faktorer gensidigt påvirker 

hinanden. Dette har projektet forsøgt at skildre i illustrationen til højre. Samfundet og skolen er præget af en 

opfattelse af kønnene som værende ligestillede. Ydermere forstår mange lærere køn som værende biologisk 

betinget, hvor piger og drenge har hver deres kvaliteter. Adfærden præges i praksis af en biologisk forståelse, 

som dermed skaber forskellige behandlinger af køn gennem en kønsnormativ adfærd. Denne adfærd 

efterlever ikke de ideelle rammer for undervisningen, som skal inkludere alle elever. Dette gennemgås i første 

tema i analysen om skolens rammer. Lærernes forventninger til elevernes adfærd, både forventninger om 

hvordan drenge og piger skal være, og om hvordan de opfører sig, påvirker lærerens ageren. Dermed tildeler 

læreren eleverne forskellige roller baseret på deres køn. Dette præsenteres i det andet tema i analysen om 
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lærernes sprog og adfærd. Eleverne inkorporerer dette i deres selvopfattelse, og vil ubevidst forsøge at leve 

op til disse forestillinger og forventninger. Dette vises i det tredje tema om elevernes selvopfattelse og 

motivation. Dermed understøttes en kønsnormativ adfærd hos eleverne, som forstærker lærernes og 

elevernes opfattelser af, at biologi skaber forskelle mellem drenge og piger. Ovenstående illustration 

demonstrerer denne cirkulære proces. Processen har konsekvenser for elevernes læring gennem påvirket 

deltagelse, accept og anerkendelse, hvilket påvirker deres motivation. Dette undersøges nærmere i 

analysens tredje og fjerde del. Det cirkulære kønssystem demonstrerer dermed projektets tre fokuspunkter. 

Disse uddybes og analyseres i de følgende afsnit, hvorved de søger af besvare projektets problemformulering. 

3.1 Tema om skolens rammer 

Følgende afsnit har til formål at undersøge skolens rolle i et cirkulært kønssystem. Skolen danner rammerne 

for undervisningen og lærerens praksis, og dermed udgør den en vigtig del af systemet. Først præsenteres 

folkeskolens lovmæssige grundlag, hvorefter inklusionsbegrebet undersøges i relation til projektet. Da 

projektet er anskuet med en hermeneutisk tænkning, vil relevant teori og empiri bruges som dele i en helhed.   

3.1.1 En køn folkeskolelov 

Canger og Brønsted mener, at lovgivningen viser, hvad et samfund kan og vil acceptere, men at denne også 

er et foranderligt redskab, som ændrer sig parallelt med værdier og holdninger. Dermed skaber lovgivningen 

normaliteten. (Brønsted & Canger, 2016). Grundlæggende benytter hverken folkeskolens formål eller 

folkeskoleloven udtryk relateret til køn, såsom dreng, pige, han, hun eller køn (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2006; Retsinformation, 2020). Canger og Brønsted mener, at ovenstående derfor 

opfordrer til, at læreren arbejder ud fra et ligebehandlingsideal, og dermed overvejer ligebehandling i deres 

planlægning og udførelse af undervisning (Brønsted & Canger, 2016). Derved hviler et stort ansvar på 

læreren, som selv skal være bevidst om at planlægge og udføre en undervisning ud fra et 

ligebehandlingsideal. Lovgivningen kan være udtryk for en mentalitet om, at alle mennesker er lige. I en af 

besvarelserne i spørgeskemaet er der følgende udtalelse: ”der er generel lighed mellem kønnene i det Danske 

samfund. Der er dog små forskelle der hælder til kvinders fordel og omvendt” (bilag 1). Dette eksempel 

demonstrerer en lærers opfattelse af kønnene som ligestillede. Dog påpeger læreren, at vedkommende 

mener, at der er små forskelle mellem kønnene. Derved skildres problemformuleringen i praksis: lærerne 

kan opfatte kønnene som ligestillede, men biologisk forskellige, og dermed med forskellige adfærdsmønstre. 

Lektor Kenneth Reinicke mener, at vi i Danmark har en neutraliseret ligestillingsdiskurs, hvor det er 

givet, at der er samme muligheder, rettigheder og vilkår (Refereret fra Brønsted & Canger, 2016). Canger og 

Brønsted mener, at man skal arbejde målrettet med de forskelle, som kan være gældende mellem køn 

(Brønsted & Canger, 2016). Skolelovgivning sætter derfor ikke eksplicitte rammer og har ikke fokus på en 
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bred kønsforståelse. Dermed overlades ansvaret til læreren. Sundheds- og seksualundervisningen er et 

område, hvor folkeskolen eksplicit omtaler køn. På Undervisningsministeriets hjemmeside står der følgende:  

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle 

kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. […] Sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og 

seksualitet. 

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2021) 

Det kan i høj grad anses som problematisk, at disse timer ikke er skemalagte, da det dermed er lærerens eget 

ansvar at prioritere denne undervisning. Lærer Tina påpeger, at det er svært at prioritere køn i den daglige 

undervisning. Jeg spurgte, om hun implementerede køn i sin religions- og historieundervisning, hvortil hun 

svarede at ”man er megapresset på at nå sine mål så man har ikke tid til at gøre en masse ved siden af” (bilag 

2). Dette kan anses som eksempel på, hvorfor mange lærere ikke underviser i køn i den almene undervisning. 

Det kan ydermere anses som problematisk, at køn sidestilles med krop og seksualitet, da læreren dermed 

skal prioritere mellem krop, seksualitet og køn. Jeg undersøgte dele af disse problematikker i spørgeskemaet, 

herunder om lærerne var bevidste om, at køn, krop og seksualitet er et obligatorisk emne i folkeskolen. Hertil 

svarede 96,4% ”ja” (bilag 1). I besvarelserne af spørgeskemaet udviser lærerne dog uenighed i, hvornår og 

hvordan eleverne skal undervises, eksempelvis mener 64%, at denne undervisning foregår i uge 6, og 39% 

mener, at den foregår i biologiundervisningen (bilag 1). Herved demonstreres problematikken i, at læreren 

tillægges ansvaret for at prioritere en undervisning ud fra et ligebehandlingsideal udenfor skolens timetal. 

Empirien skildrer ydermere, hvordan mange lærere ikke underviser i og om køn i læringsrummet, hvilket 

dermed ikke synliggør kønsnormativiteten. Herunder har kun 39% besvaret, at de underviser i køn i den 

almene undervisning (bilag 1). Lærer Tina fortæller, at der ikke er specifikke temaer eller forløb, som 

omhandler køn i historisk eller religionsmæssigt perspektiv (bilag 2). Dermed underviser Tina heller ikke i køn 

i den almene undervisning. Det bør overvejes, om respondenterne i min empiri forveksler seksualitet og køn, 

da mange kan anse disse som synonymer. Dette kan være medforklarende til, hvorfor nogle lærere ikke 

implementerer det i den daglige undervisning. Anna fra KØN påpeger, hvorfor hun mener, det er vigtigt at 

prioritere en undervisning i køn: ”vi har […] den her fortælling om at køn ikke har betydning, og det 

provokerer os når vi så får at vide at […] køn faktisk har en betydning for de valg du træffer” (bilag 3). Annas 

udtalelse viser dermed, at en neutraliseret ligestillingsdiskurs påvirker den måde, mennesker anskuer køn 

på. Derved er det relevant at undersøge, hvilket læringsrum den daglige undervisning tilstræber, og om 

denne fordrer kønsmangfoldighed, hvilket udforskes i følgende afsnit. 
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3.1.2 Et kønt og inkluderende læringsrum  

Ifølge Janne Hedegaard Hansen er en inkluderende skole, en skole hvor alle har ret til deltagelse. Denne 

anskuelse af inklusion betyder ligeledes, at eksklusion er et ”udtryk for diskrimination af elevens ret til 

deltagelse” (Hansen J. H., 2014, s. 234). Hansen definerer et inkluderende læringsmiljø gennem følgende 

forhold: eleven har fysisk tilstedeværelse, eleven oplever accept og anerkendelse, eleven har en aktiv 

deltagelse og eleven udvikler et positivt selvbillede. Et inkluderende læringsmiljø kan derfor forstås som et 

miljø, der sikrer flest mulige elever deltagelse i almene læringsmiljøer. Her nævner Hansen at ”deltagelse i 

fællesskaber er en forudsætning for udvikling og læring” (Hansen J. H., 2014, s. 235). 

Et inkluderende læringsmiljø er derfor et læringsmiljø, hvor alle elever oplever at have ret til 

deltagelse. Det er afgørende, at eleven oplever at deres køn accepteres og anerkendes, også selvom dette 

køn ikke lever op til lærerens forventninger. Hvis eleven ikke oplever dette, udvikles der ikke et positivt 

selvbillede, og eleven sikres ikke deltagelse i det almene læringsmiljø. Empirien har skildret, hvordan mange 

lærere opfatter køn som værende biologi, hvorfor det er relevant at undersøge, hvordan dette påvirker 

lærerens ageren i arbejdet med eleverne, og om eleverne præges at denne adfærd. I spørgeskemaet 

responderede henholdsvis 20% af de adspurgte lærere, at de mener, at det er gavnligt at behandle eleverne 

forskelligt efter køn, og 10% mener at det er nødvendigt. (bilag 1). Derudover bruger lærerne kønnede udtryk, 

såsom ”tøsefnidder” eller ”drengestreger” i undervisningen og det almenpædagogiske arbejde med 

eleverne. (bilag 1). Det må derfor antages, at når lærerne opfatter køn som biologi, og en elev ikke tilpasser 

sig denne opfattelse, kan det påvirke elevens muligheder for accept, anerkendelse og deltagelse, hvilket 

påvirker læringen.    

3.1.3 Hvordan medskaber skolen kønsnormativitet? 

Ovenstående overvejelser forklarer dermed, hvordan elevers køn har relation til skolen og læringsmiljøets 

rammer. Lærerne skal tilstræbe en inkluderende undervisning, hvor de bør undervise ud fra et 

ligebehandlingsideal. Dette påvirkes dog af måden, hvorpå lærerne forstår køn, da denne forståelse ikke 

fordrer ligebehandling af kønnene, som dermed også præger elevernes muligheder for at opleve accept og 

anerkendelse, samt at udvikle et positivt selvbillede. På baggrund af disse overvejelser må det derfor 

konkluderes, at læringsmiljøets rammer ikke direkte fordrer hverken kønsnormativitet eller 

kønsmangfoldighed. Lærerne skal selv prioritere undervisning i køn udenfor den almene undervisning. 

Ydermere har lærerne en opfattelse af, at køn er biologi, og dermed fordres der ikke et inkluderende 

læringsmiljø. Dette kan blandt andet tilskrives den neutraliserede ligestillingsdiskurs, der gør sig gældende i 

lovgivningen. På baggrund af dette, risikerer lærerne, som er en del af læringsrummet, at medskabe og 

forstærke kønsnormativitet. Dermed er det relevant at undersøge, hvorvidt lærernes opfattelser præger 

deres adfærd og sprog i undervisningen. 
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3.2 Tema om lærerens sprog og adfærd 

Som tidligere nævnt skildrer min empiri, at mange lærere forstår køn som biologisk betinget. Projektet har 

dog redegjort for, at køn bør anses som noget, man socialiseres til. Dermed har læreren en rolle i dannelse 

af elevers køn. Lærerens måde at forholde sig til eleverne på, præges af deres forståelse af køn. Anser læreren 

køn som biologisk betinget, vil de tillægge eleven visse kvaliteter på baggrund af deres køn. Dermed 

redegøres der for begrebet attribuering samt talehandlingsteorien, da disse i samspil kan forklare og 

undersøge, hvordan lærerne kan risikere at forstærke kønsnormativiteten i klasserummet. 

3.2.1 En køn forklaring på adfærd 

Professor Arne Poulsen redegør for attribuering således: ”det at forklare et andet menneskes handlinger og 

væremåde som begrundet af personligheden eller af situationen” (Poulsen, 2014, s. 189). Poulsen skelner 

mellem personforklaringer og situationsforklaringer. Personforklaringer refererer til handlinger, der kan 

forklares af et menneskes personlighed, mens situationsforklaringer henviser til handlinger, som kan 

forklares af situationen. Poulsen argumenterer for, at jo mere vi ved om en persons situation, desto mere vil 

vi foretage situationsforklaringer fremfor personforklaringer. I relation til skolen, pointerer Poulsen, at det er 

vigtigt at være opmærksom på disse to forklaringsformer, da elevernes ”handlinger generelt er mere bestemt 

af situationen, end vi umiddelbart er tilbøjelige til at tro” (Poulsen, 2014, s. 191).  

Poulsens teori om attribuering har relation til køn, da læreren kan bruge personforklaring i forklaringen 

af adfærd hos det gældende køn. I mit spørgeskema udviser mange af lærerne en forståelse af køn som 

biologi, hvormed kønnene har forskellige kvaliteter. Derved kan der argumenteres for, at lærerne benytter 

personforklaringer til forklaring af adfærd. Opfatter læreren drenge som mere aggressive end piger, bruges 

dette i forklaringen af drenges adfærd i klasserummet. Dette på trods af at adfærden måske også er til stede 

hos de andre elever, herunder pigerne. Dermed benytter læreren sig af personforklaring, selvom det ikke 

nødvendigvis er personbestemt. Det er relevant at undersøge om elevernes adfærd ofte er 

situationsbestemt, hvorfor adfærden må anskues som produkt af det samfund og de forventninger der er til 

deres køn. Dette understøttes af Poulsens teori, da handlinger dermed ”over tid kan […] medføre, at barnet 

forandrer sig, så handlingerne efterhånden udspringer af noget mere stabilt i personligheden” (Poulsen, 

2014, s. 191). Lærernes forståelser af køn kan dermed have den konsekvens, at eleverne optager disse 

forklaringer som en mere varig del af deres person. 

Dette forstærkes yderligere af samtaler på lærerværelset. Lærer Tina beretter, at der bliver snakket 

om kønnene på lærerværelset: ”det er ikke noget der fylder ret meget det her med køn og sådan noget, eller 

jo, så er det jo mere sådan noget med de faste stereotyper man arbejder med altså drengegruppen, 

pigefnidder [laver anførselstegn] Og det er som regel i en eller andet konflikt […] man gerne vil løse” (bilag 

2). Denne oplevelse af at personforklare adfærd på lærerværelset var også tydelige i besvarelserne af 
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spørgeskemaet. Her svarede 58,2% at de har oplevet at snakke om drengegruppen/balladedrengene med 

deres kollegaer, og 65,5% har oplevet at snakke om tøserne/pigerne med deres kollegaer (bilag 1). For at 

kunne undersøge hvordan lærernes personforklaringer påvirker måden, hvorpå de agerer med eleverne, er 

det nødvendigt at undersøge hvordan socialisering påvirker adfærd. Dette undersøger nedenstående afsnit.  

3.2.2 Et kønt verbalt og nonverbalt sprog 

Lektor Jo Krøjer har en socialpsykologisk forståelse af køn, og anser køn i sammenhæng med identitet og 

sprog gennem begrebet kønnet subjektivering. Kønnet subjektivering omhandler processen, hvorved 

mennesker udvikler sig til et menneske med et køn. Denne proces er i konstant udvikling, da det er med 

sproget, at mennesker udvikler sig (Krøjer, 2014). Sproget er dermed medskabende til hvordan 

kønsidentiteten skabes. I denne sammenhæng kan filosof Michel Foucaults begreb om diskurs være relevant, 

da denne giver en indsigt i, hvordan socialteori og sprog påvirkes af historien og kulturen. Dermed kan 

historiske og kulturelle diskurser være medkonstruerende i normative samfundsstereotyper (Refereret fra 

Krøjer, 2014). En biologisk forståelse af køn og folkeskolens lovmæssige grundlag danner disse kulturelle 

diskurser. Netop dette understøtter, at køn derfor ikke er statisk, men i høj grad påvirkes af kultur og historie. 

For at forstå hvordan dette foregår i praksis, redegør Krøjer for to elementer: forventninger og forestillinger. 

Mennesker har forestillinger om, hvordan livet hænger sammen, hvilket dermed skaber forventninger til, 

hvad der skal ske eller ikke ske. Dermed påvirker forestillinger og forventninger vores måde at handle på, og 

dette kalder Krøjer for forholdemåder. Forholdemåder afhænger af ens egne og andres forestillinger og 

forventninger. Derfor medfører forventninger og forestillinger om et bestemt køn bestemte forholdemåder, 

og dette kalder Krøjer for talehandlingsteori (Krøjer, 2014). 

Et konkret eksempel på talehandlingsteorien er min oplevelsesbeskrivelse. Denne situation skildrer, 

hvordan forestillinger skaber forventninger, som dermed skaber specifikke forholdemåder. Jeg havde en 

forestilling om, at drengene ville være mere urolige end pigerne. Dermed forventede jeg dette, og havde en 

forholdemåde, hvor jeg var mere opmærksom på drengene. Et andet eksempel på hvordan forestillinger og 

forventninger kommer til udtryk, er gennem lærernes sprog. 35% af deltagerne i spørgeskemaet svarede, at 

de enten bevidst eller ubevidst benytter kønnede udtryk i deres undervisning. Mange supplerede svaret med, 

at de i høj grad forsøgte at lade være eller kun brugte dem i forbindelse med stereotyper. Lærerne kom med 

følgende eksempler på kønnede udtryk, som de har benyttet i skoleregi: knejter, tøser, drengestreger, 

tøsefnidder, pigefornærmet, mandehørm (bilag 1). Disse udtryk kan anses som eksempler på, hvordan 

lærerne har normative forventninger og forestillinger til eleverne, eksempelvis at piger snakker meget og 

laver ”tøsefnidder”. Anna fra KØN mener, at lærerne har et ansvar i at skabe et kønsmangfoldigt læringsrum, 

men anerkender også, at det kan være svært: ”det er sindssygt svært især fordi lærere ikke uddannes til det 
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og det er noget der kræver træning […] at man tænker meget anderledes end man er vant til […] at man 

hanker op i sig selv og er kritisk til sin egen og andres praksis” (bilag 3). 

3.2.3 Hvordan forstærker læreren kønsnormativitet? 

Ovenstående skildrer, hvordan læreren kan bruge personforklaringer til forklaring af elevernes adfærd. Disse 

forklaringer præges af lærernes forestillinger og forventninger, som dermed har indflydelse på deres adfærd. 

Temaet har, på denne baggrund, skabt en større forståelse for, hvordan lærerne kan være medskabende til 

at opretholde kønsnormativitet i folkeskolen. I analysens første del blev det klart, at læreren tilstræber en 

undervisning, hvor alle elever inkluderes i fællesskabet. Lærerne kan have en opfattelse af, at kønnene er 

ligestillede, men biologisk forskellige og dermed med forskellige adfærdsmønstre. Denne opfattelse skaber 

en ulighed i måden, læreren agerer på overfor eleverne, da læreren benytter personforklaringer til forklaring 

af adfærd, og dermed har forholdemåder, som tilpasses deres forventning. Nedenstående tema undersøger 

dermed, hvordan eleverne præges af ovenstående faktorer.  

3.3 Tema om elevernes selvopfattelse og motivation 

Projektet har redegjort for skolen og lærerens rolle i det cirkulære kønssystem, og dermed søger følgende 

afsnit at undersøge, redegøre for og analysere, hvordan disse overvejelser præger eleverne. Dette punkt i 

systemet er afgørende at undersøge, da empirien skildrer at eleverne i høj grad påvirkes af skolens rammer 

og lærerens adfærd. Undersøgelsen ”Understanding Factors that Shape Gender Attitudes in Early 

Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review” viser blandt andet, at unge optager kønnede 

normer, som opretholder kønsforskelle (Kågesten et al., 2016). Derudover konkluderer ovenstående 

analysepunkter, at skolens rammer og lærerens adfærd i høj grad påvirkes af samfundets kønsdiskurs og 

præger lærerens adfærd i læringsmiljøet. Følgende afsnit undersøger derfor elevers selvopfattelse og 

motivation i relation til ovenstående analysepunkter og empiriske resultater. 

3.3.1 En køn selvopfattelse  

Professorer Einar Skaalvik og Sidsel Skaalvik forstår selvopfattelse som enhver bevidst opfattelse, 

forventning, vurdering eller viden, en person har om sig selv. De mener, at en persons selvopfattelse er en 

forudsætning for dennes handlinger og motiver. Selvopfattelse skabes af tidligere erfaringer og af måden, 

disse er blevet forstået og tolket på, og omfatter både en opfattelse af vores egne egenskaber, men også af 

den eller de roller, vi har. Skaalvik og Skaalvik beskriver at ”indehaverne af bestemte roller tillægges bestemte 

egenskaber, og […] egenskaberne gøres til genstand for vurderinger” (Skaalvik & Skaalvik, 2007, s. 94).  

Selvopfattelse indeholder en moralsk standard, som beskrives således: ”den moralske standard kan 

opfattes som et idealselvbillede knyttet til adfærdsnormer” (Skaalvik & Skaalvik, 2007, s. 97). En person 
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former sig selv efter, hvad hun eller han tror, andre forventer af dem. Skaalvik og Skaalvik kommer med 

følgende eksempel:  

Til forskellige sociale roller knytter der sig for eksempel forventninger til, hvordan en person bør 

opføre sig […] Manden føler, at han bør være modig og pågående, og moderen føler, at hun bør 

være tålmodig og kærlig […] På den måde vil rolleforventninger også kunne indgå i personens 

moralske standard. 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007, s. 97) 

Skaalvik og Skaalvik redegør ydermere for, hvad der kan være en konsekvens, hvis en person ikke formår at 

leve op til den moralske standard. Dette vil kunne forårsage en negativ selvvurdering eller fordømmelse, som 

ydermere kan forårsage skam og skyld.  

Den moralske standard som elever forsøger at efterleve, skabes af samfundets, skolens og lærernes 

forventninger. Som tidligere afsnit konkluderede, har lærerne forventninger til kønnene. Disse forventninger, 

som danner udgangspunktet for lærerens forholdemåder, skaber dermed en moralsk standard. Disse roller 

forsøger eleverne ubevidst at leve op til, hvilket dermed skaber en adfærd knyttet til kønnet. Respondenterne 

i spørgeskemaet gav udtryk for, at de havde oplevet, at eleverne synes at de bliver forskelsbehandlet. 56,4% 

af respondenterne havde oplevet, at drengene synes, de bliver behandlet anderledes end pigerne, og 34% 

havde oplevet, at pigerne synes, de bliver behandlet anderledes end drengene (bilag 1). Dette kan være 

udtryk for, at lærerne udøver kønsnormativt sprog og adfærd, som eleverne mærker. Lærer Tina mener, at 

eleverne optager dette sprog og adfærd: ”det tror jeg vi gør alle sammen i virkeligheden, ikke? Det det 

handler om for mig er i virkeligheden at brede de her definitioner ud, altså der er ikke kun en måde at være 

dreng på eller en måde at være pige på” (bilag 2). 

Ovenstående relaterer sig til tidligere nævnte forskningsprojekt: ”Understanding Factors that Shape 

Gender Attitudes in Early Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review” (Kågesten et al., 2016). 

Denne undersøgelse havde fokus på, hvilke konsekvenser kønsnormativitet har. Undersøgelsen 

konkluderede, at unge optager normer og forventninger fra lærerne. I undersøgelsen valgte både drenge og 

piger, på tværs af kulturer og lande, ”toughness” og ”physical strength” som karakteristika for drenge, og at 

drenge ikke skulle opføre sig eller agere som piger (Kågesten et al., 2016). Disse karakteristika skabes blandt 

andet i de kønnede udtryk, som lærerne benytter i læringsrummet. Dermed forsøger drenge at leve op til at 

være seje og fysisk stærke, da det er denne rolle samfundet skaber, som dermed skaber en moralsk standard. 

Ydermere anses feminine kvaliteter hos drenge som værende negative, hvilket også inkorporeres i elevers 

selvopfattelse. Dermed kan der argumenteres for, at eleverne optager kønnede udtryk.  
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3.3.2 En køn motivation 

Grundlæggende kan der skelnes mellem indre og ydre motivation. En ydre motiveret adfærd henviser til 

adfærd, hvor en person er styret af ydre betingelser såsom straf eller belønning. Professorer Richard Ryan og 

Edward Deci har udviklet teorien om selvbestemmelse, som kan forklare begrebet om indre motivation. Indre 

motiveret adfærd kan, i denne sammenhæng, karakteriseres som adfærd, individet har interesse for eller 

udfører af lyst. Deci og Ryan mener derfor, at indre motivation forudsættes af tre grundlæggende, 

menneskelige behov: behovet for kompetence, behovet for selvbestemmelse og behovet for tilhørsforhold. 

Deci og Ryan påpeger, at indre motiveret adfærd udspringer af interesse og lyst, men for at en given aktivitet 

skal gentages, skal den opfylde førnævnte behov. Behovet for selvbestemmelse henviser til, at aktiviteter 

kan være selvbestemte og dermed selvinitieret af eleven. Behovet for kompetence henviser til, at mennesker 

bør opleve at mestre og beherske opgaver de udfører. Behovet for tilhørsforhold er et behov for social 

inkludering i fællesskabet, hvor de oplever accept og anerkendelse af både læreren og andre elever. 

(Refereret fra Skaalvik & Skaalvik, 2007). 

Ovenstående har relation til køn, da elevernes behov påvirkes af lærernes forståelser af køn, og deraf 

forholdemåder. Behovet for selvbestemmelse præges i høj grad af, om eleven oplever at være 

medbestemmende i, hvordan man bør og skal være som et givent køn. At være medbestemmende i hvilken 

adfærd kønnet har, kan ydermere præges af lærerens holdninger, da læreren ofte udtrykker kønnede 

forventninger, og dermed bestemmer adfærden. Behovet for kompetence præges, hvis eleven ikke oplever 

at blive mødt og anerkendt i det køn, de viser. Dette relaterer sig til den moralske standard, da eleven kan 

opleve ikke at mestre det køn, de har. I undersøgelsen fra Sex og Samfund udtrykker mange unge også, at de 

ikke føler, de kan leve op til de forventninger, der er til deres køn (Sex og Samfund, 2021). Behovet for 

tilhørsforhold præges især, hvis elever ikke oplever at høre til i fællesskabet. Dette gør sig gældende i både 

elev-elev relationer og i lærer-elev relationen. Især læreren kan forstærke disse kønsspecifikke fællesskaber 

ved at lave kønsbundne grupperinger. Respondenterne i spørgeskemaet gav udtryk for, at de har oplevet 

eleverne dyrke en kønsnormativ kultur. 76,4% af alle respondenterne har oplevet at eleverne holder 

kønsopdelte arrangementer, eksempelvis ved fødselsdage (bilag 1). Dette kan anses som værende et 

praksiseksempel på, hvordan eleverne optager og efterlever lærernes forventninger. Situationer, hvor 

eleverne selv skaber et kønsnormativt fællesskab, kan i høj grad præge elevernes behov for tilhørsforhold, 

medbestemmelse samt kompetence, hvis den pågældende elev ikke passer ind i rammerne for fællesskabet. 

3.3.3 Hvordan påvirkes eleverne? 

Projektet fokuserer på, hvordan læreren er medskabende til kønsnormativitet i folkeskolen, og fokuserer 

dermed ikke på elevernes egne opfattelser af køn. Det er dog relevant at undersøge, hvilke konsekvenser 

lærernes forholdemåder og adfærd, i relation til køn, har for elevernes læring og motivation.  
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Elevernes selvopfattelse dannes især gennem de roller, de forventes at have i et socialt samfund. Der 

skabes forventninger til både drenge og piger, som til tider kan være svære at leve op til. Hvis eleven ikke 

opfylder disse roller, kan der opstå skyld og skam. Derudover præger det elevernes motivation, hvis de ikke 

efterlever de givne roller. Et mangelfuldt socialt netværk i klassen kan eksempelvis påvirke elevens behov for 

tilhørsforhold. En anden vigtig faktor er, hvordan eleven ikke oplever at mestre sit køn. At mestre sit køn skal 

i denne sammenhæng forstås som et behov for at leve op til de kønsbestemte, samfundskonstruerede roller, 

som individet vil optage som deres egne. Ved ikke at mestre disse opfyldes elevens behov for kompetence 

ikke. Et sidste aspekt der påvirkes, er elevens behov for medbestemmelse. Hvis eleven ikke oplever at være 

medbestemmende i, hvordan det givne køn bør og skal være, opfyldes behovet for medbestemmelse ikke, 

og den indre motivation svækkes. En øget medbestemmelse over roller og kvaliteter hos et givent køn kan 

også understøtte opfyldelse af behovet for mestring, da det, at mestre sit køn, i så fald vil være elevens egne 

indre opfattelser af kønnene.  

3.4 En køn opsamling 

Analysen omhandler en undersøgelse af, hvordan lærerne opfatter og agerer i relation til køn. Projektet 

præsenterede en illustration, som skildrer et cirkulært kønssystem. Tre temaer er gennemgående i empirien, 

og er dermed de bærende elementer i kønssystemet: skolens rammer, lærerens sprog og adfærd samt 

elevernes selvopfattelse og motivation. Hver af disse elementer danner rammen om et tema i analysen, som 

derfor blev undersøgt og bearbejdet med relevant lærerfaglig teori og empiriske resultater. Ved at 

sammenholde disse er det derfor tydeligt, at alle faktorer gensidigt påvirker hinanden.  

Skolens lovmæssige grundlag er præget af en neutraliseret ligestillingsdiskurs. Dette præger lærernes 

opfattelser af, at eleverne behandles ligeværdigt. Mine empiriske resultater viser dog, at lærerne i høj grad 

behandler elever efter køn. Attribuering og talehandlingsteorien redegjorde for, hvordan lærerne kan 

benytte sig af personforklaring i forklaring af bestemt adfærd. Denne personforklaring præges af lærernes 

opfattelse af, at elevernes adfærd er biologisk betinget. Lærernes adfærd og sprog skaber dermed elevernes 

opfattelse af, at de skal leve op til bestemte roller, der afhænger af deres køn. Gennem en forståelse af 

hvordan elevers selvopfattelse skabes, må det derfor konkluderes, at elevernes moralske standard præges 

af lærernes forventninger af dem. Dermed forsøger eleverne at efterleve de forventninger, samfundet og 

læreren har til dem. Ydermere påvirkes elevernes motivation i høj grad af lærernes forventninger, da 

eleverne ikke har en oplevelse af at få opfyldt behovene for tilhørsforhold, selvbestemmelse og kompetence. 

Eleverne vil forsøge at få opfyldt disse behov ved at efterleve de forventede roller. Dermed skabes en adfærd, 

som i høj grad lever op til en forestilling om, at adfærd er biologisk betinget.  

Som følge af ovenstående cirkulære kønssystem kan der opstå en række konsekvenser. Hvis eleverne 

ikke oplever accept og anerkendelse, inkluderes de ikke i det almene læringsmiljø, hvilket påvirker deres 
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læring. Dette behov for accept og anerkendelse har også relation til elevens indre motivation, hvorved eleven 

ikke oplever at få opfyldt de tidligere nævnte behov. Derudover har elever kønsbundne søgemønstre på 

videregående uddannelser, hvor drengene vælger tekniske og praktiske uddannelser og pigerne vælger 

humanistiske og velfærdsrettede. Dette er i høj grad præget af, at drengen har rollen som den urolige og 

larmende ballademager og pigen har rollen som den rolige, tålmodige og optimistiske. Dette udtrykkes blandt 

andet i de kønnede udtryk, lærerne bruger: knejter, tøser, drengestreger, tøsefnidder, pigefornærmet, 

mandehørm (bilag 1). Kønsnormativitet påvirker derfor både elevernes læring og selvopfattelse, som dermed 

præger deres fremtidige valg og potentiale.  

4. Praksisinitiativ: materiale til kønsmangfoldighed 

Dette afsnit har til formål at præsentere et praksisinitiativ, der skal fordre og udvikle kønsmangfoldighed i 

skolen, og medbringes til den mundtlige præsentation. Materialet er udviklet på baggrund af ovenstående 

teoretiske og analytiske afsæt, og er dermed et produkt udviklet til løsningen af projektets 

problemformulering. Dette materiale er udviklet til læreren, som fungerer som bindeled mellem skolen og 

eleverne. Der drages inspiration fra Sex og Samfunds rapport ”Lige køn leger bedst”, som efterspørger mere 

viden til læreren om køn (Sex og Samfund, 2021). Et materiale til kønsmangfoldighed er derfor tiltænkt som 

et initiativ til læreren. Den er opdelt i følgende:  

• Lærervejledning (indeholder information om køn, team- og tværprofessionelt samarbejde) 

• Gode råd til undervisningen og praktiske tiltag der kan inddrages i denne 

• Plakater og visuelle ressourcer til skolen og eleverne 

• Inspiration til forældresamarbejde og råd til læreren i samarbejdet 

I analysen af det empiriske og teoretiske afsæt er det tydeligt, at lærerne ofte mangler viden om, hvordan 

eleverne optager kønnede normer gennem lærerens sprog og adfærd. En lærervejledning, hvor læreren kan 

få information om køn, hjælp til teamsamarbejde i køn samt hjælp til et tværprofessionelt samarbejde, har 

derfor til formål at oplyse læreren om konsekvenserne ved ikke at være normkritisk, dels i undervisningen 

og dels i det almene lærerarbejde. Denne vejledning indeholder derfor informationer om elevers 

selvopfattelse og deltagelse samt viden om, hvordan sproget kan være normativt. Et andet aspekt, der 

fremstår tydeligt i analysen, var manglende oplysning om køn i undervisningen. I materialet med gode råd til 

undervisningen og praktiske tiltag til denne, vil der være forslag til relevante undervisningsmaterialer om 

køn, gode råd til at gennemføre og skabe et kønsmangfoldigt og inkluderende læringsrum og idéer til at 

italesætte kønsnormativitet i eksisterende undervisningsmaterialer. Det empiriske afsæt redegjorde også 

for, hvordan eleverne optager og selv bruger kønnede udtryk. Plakater og visuelle ressourcer til eleverne 

søger derfor at udvikle sproglige ressourcer, som er frit tilgængelige for elever og ansatte på skolen. 
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Plakaterne fungerer derfor som elevens og lærerens adgang til sproglige ressourcer i dagligdagen. Formålet 

er at støtte elever og læreren til at lære nye begreber relateret til køn, samt understøtte viden og bevidsthed 

om normer i samfundet. I undersøgelsen fra Sex og Samfund efterspørges der især et bedre 

forældresamarbejde (Sex og Samfund, 2021). Ydermere påpeger folkeskolens formål, at elevens læring og 

udvikling skal foregå i samarbejde med forældrene (Børne- og Undervisningsministeriet, 2006). Det er på 

denne baggrund, at det sidste materiale, information om forældresamarbejde, er udformet. Det har til formål 

at guide læreren i forældresamarbejdet. 

4.1 Kritiske forbehold  

Projektet har undersøgt, hvordan køn behandles normativt i folkeskolen, hvilket kan have konsekvenser for 

elevernes selvopfattelse, motivation og læring. Disse resultater kan udledes af den indsamlede empiri, valgte 

lærerfaglige teori og nyere forskning. Det bør dog ikke udelukkes, at kønnene har biologiske forskelle, som 

kan have relevans for deres adfærd og ageren i skolen. Projektet konkluderede, at forskning ikke direkte har 

fundet forskelle mellem køn, men at netop køn er et svært emne at forske i, da kultur og biologi præger fra 

barnets fødsel. Med dette udgangspunkt er det derfor vigtigt at nævne, at der ikke er beviser på, at de 

biologiske køn påvirker måden, hvorpå elever lærer. Derimod viser mine undersøgelser og nyere forskning, 

at unge mennesker ikke oplever at kunne efterleve de normative kønsroller, hvorfor det er vigtigt at overveje 

om der på tværs af kultur og biologi, er for snævre rammer for eleverne. Disse overvejelser bør tages i 

betragtning i et videre arbejde med emnet.  

5. Konklusion 

Folkeskolens formål er blandt andet at udvikle alsidige kønsopfattelser, give eleverne tillid til egne 

muligheder på tværs af køn, give eleverne baggrund for at tage stilling og handle i samfundet samt forberede 

eleverne til medansvar. Skolen skal dermed være præget af ligeværd, også mellem køn. Gennem en række 

praktikker på læreruddannelsen, samt diskussioner i medierne om kønnets roller, opstod min nysgerrighed 

og interesse for køn i folkeskolen. Projektet søgte derfor at besvare en problemformulering, som undersøger, 

hvordan kønsnormativitet kan påvirke elevernes selvopfattelse og motivation, samt hvordan læreren kan 

praktisere en kønsmangfoldig undervisning med fokus på den enkelte elevs deltagelse i fællesskabet.  

Projektet søgte at redegøre for kønsbegrebet, og fandt, at mange har forståelser af køn som værende 

biologisk betinget. Forskningen viser dog, at disse forskelle i højere grad varierer hos det enkelte køn end 

mellem kønnene. Køn bør dermed anskues som noget vi skaber gennem socialisering, og derfor også noget 

der skabes i folkeskolen. Grundlæggende fandt projektet, at skolen har et medansvar i fastholdelsen og 

udviklingen af kønsnormativitet. Dette sker gennem en neutraliseret ligestillingsdiskurs i lovgivningen, hvor 

kønnene anses som værende ligeværdige. Dette understøtter lærernes opfattelser og ageren i forhold til køn. 
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Dermed skabes en kønsnormativ adfærd og forventning til de to køn, hvor læreren i høj grad personforklarer 

adfærd baseret på elevens køn. Derfor søgte projektet at redegøre for, hvordan elevernes kønsopfattelser 

skabes, og her blev det tydeligt, at eleverne optager lærernes forventninger som del af deres moralske 

standard. Dermed kan projektet besvare, at kønsnormativitet hos læreren påvirker eleverne, da de prøver at 

efterleve forventninger til deres køn, og derigennem optager kønsnormativ adfærd. Dette påvirker elevernes 

deltagelse og dermed læring, da disse elever ikke oplever accept og anerkendelse. Desuden oplever eleverne 

ikke at få opfyldt deres behov for tilhørsforhold, medbestemmelse og kompetence, hvilket også har en 

negativ indflydelse på deres læring. I besvarelsen af hvordan læreren kan praktisere en kønsmangfoldig 

undervisning med fokus på den enkelte elevs deltagelse i fællesskabet, præsenterede projektet et 

praksisinitiativ: materiale til kønsmangfoldighed. Dette materiale indeholder informationer og råd til 

læreren, som kan støtte arbejdet med køn. Materialerne har fokus på at uddanne, vejlede og støtte læreren 

i arbejdet med egne og elevernes kønsnormative opfattelser. Det kan derfor sammenfattes som konklusion 

på projektet, at en normativ kønsopfattelse hos læreren kan påvirke elevernes læring og motivation. Læreren 

kan dog praktisere en kønsmangfoldig undervisning med fokus på den enkelte elevs deltagelse. Dette gøres 

ved hjælp af oplysning om køn og aktivt arbejde med køn på både lærerværelset, i forældresamarbejdet og i 

klasserummet.  

5.1 Perspektivering: Brostrømeffekten 

I tidligere redegjorte artikel fra Børne- og Undervisningsministeriet undersøges det, hvilke kønsbundne 

søgemønstre der gør sig gældende ved unges uddannelsesvalg. Artiklen blev udgivet i sommeren 2020, og 

satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt coronakrisen har ændret på elevernes opfattelser af uddannelser og fag. 

Coronakrisen og Danmarks nedlukning har ændret på fagenes status, hvorved de såkaldte ”bløde” fag blev 

hårde. Da Danmark lukkede ned, blev sygeplejere, social- og sundhedsassistenter og andre velfærdsrettede 

fag, frontpersonel. Artiklen stillede derved spørgsmål til, hvorvidt denne ændring ville påvirke elevers 

søgemønstre, og derved igangsætte en såkaldt Brostrømeffekt. Brostrømeffekten henviser til direktøren for 

sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, som har deltaget i pressemøder om coronapandemien (Børne- og 

Undervisningsministeriet, 2020). Jeg undersøgte derfor hvorvidt søgningen til uddannelser indenfor social- 

og sundhedsområdet i marts 2021 var ændret siden marts 2020. Resultatet heraf var flere mandlige ansøgere 

på pædagog- og sygeplejeuddannelserne, hvor tallet var steget med 10%  (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2021). Det bør diskuteres, hvorvidt dette er et resultat af en større diskursændring i 

samfundet, hvor fagene anskues som mindre kønsnormative, eller om fagene har ændrer status og dermed 

nu anses som ”hårde” fag, og derved understøtter kønsnormativiteten.  
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